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NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů jako 
příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že je třeba zajistit stabilní a přiměřené financování evropských výzkumných 
programů v oblasti umělé inteligence a procesu budování infrastruktury pro inteligentní 
dopravní systémy, včetně rozvoje sítě 5G;

2. zdůrazňuje, že odvětví dopravy bude testovacím modelem pro přijetí technologií umělé 
inteligence evropskými spotřebiteli; sdílí tudíž názor Komise, že důvěru spotřebitelů a 
podniků v umělou inteligenci by podpořil jasný evropský rámec;

3. zdůrazňuje obrovský potenciál systémů, které využívají umělou inteligenci, v odvětví 
dopravy z hlediska bezpečnosti silničního provozu a dosažení cílů stanovených v rámci 
„vize nula“ (nulový počet obětí na silnicích);

4. zdůrazňuje, že potřeba stanovit jasná pravidla pro sdílení odpovědnosti v případě selhání 
či nehody je jednou z hlavních překážek, které brání praktickému zavádění technologií 
založených na umělé inteligenci v odvětví dopravy; požaduje, aby byla tato odpovědnost 
sdílena podle schopnosti výrobců, provozovatelů a uživatelů autonomních vozidel a 
systémů kontrolovat rizika;

5. konstatuje, že dosažení cílů stanovených Komisí v bílé knize o umělé inteligenci závisí 
na širokém přístupu k veřejným a hrubým datům, která vytváří odvětví dopravy, a na 
zajištění inteligentní infrastruktury a vozidel pro jejich bezpečný sběr a zpracování;

6. zdůrazňuje, že EU by se měla stát světovým lídrem ve vývoji etických a právních norem 
a standardů pro používání umělé inteligence v odvětví dopravy;

7. všímá si značného potenciálu evropských malých a středních podniků v odvětví dopravy 
a cestovního ruchu, které působí na jednotném digitálním trhu; zdůrazňuje, že je třeba 
poskytnout dostatečnou finanční a organizační podporu na inovace a zlepšování 
digitálních dovedností zaměstnanců v tomto odvětví.


